
    

    

 

MÓRA LA NOVA 

Pressupostos 

Participatius 2021 

(PROPOSTA 1) 

L’ajuntament de Móra la Nova impulsa la tercera edició dels pressupostos 

participatius per tal que la ciutadania pugui proposar i decidir com destinar 

35000 euros del pressupost municipal d’inversions 2022. 

 

 



1. Què son els pressupostos 

participatius? 

 

Es tracta d’un procés de participació ciutadana per l’elaboració del pressupost 

municipal de l’any vinent que l’Ajuntament de Móra la Nova porta a terme perquè 

els veïns i les veïnes del municipi participin, proposin projectes, els votin i 

decideixin quins s’hauran de fer amb la dotació econòmica que s’hi destina. 

 

Així doncs, els pressupostos participatius estan sent una eina important que 

permet als veïns i veïnes proposar i decidir en què invertir una part dels recursos 

del pressupost d’enguany. D’aquesta manera, es continua formant part de la 

democràcia participativa i es fomenta la corresponsabilitat en la presa de 

decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques. 

 

La població de Móra la Nova enguany disposa d’una quantitat de 35.000 euros per 

implementar la proposta amb més suport per part de la ciutadania. 

 

En aquesta edició l’ajuntament de Móra la Nova pretén orientar les propostes que 

surtin de la participació ciutadana en la línia dels objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS) i d’aquesta manera, avançar en l’agenda 2030. 

 

Les polítiques europees i nacionals van encaminades a avançar cap els objectius de 

desenvolupament sostenible, amb la mirada posada en el 2030, el que obligarà als 

ajuntaments a prendre accions en aquest sentit i a proposar projectes orientats en 

aquesta direcció, per tal d’aconseguir finançament en les convocatòries de les 

línies habituals d’ajut de les diferents administracions. És per aquest motiu que 

l’ajuntament de Móra la Nova pretén orientar les propostes que surtin de la 

participació ciutadana en aquesta línia, tot agafant aquesta filosofia i recollint 

aquelles propostes ciutadanes que permetin avançar en l’agenda 2030 pel 

desenvolupament sostenible (ODS). 

 



2. Què son els ODS? 

 

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assamblea General de les Nacions 

Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar 

la pobresa, lluitar contra la desigualtat i injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre 

altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global per desenvolupament fins a l’any 2030 i, 

conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació 

connectat entre si per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial 

sostenible. 

 

L’agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional i d’aplicació universal, i es 

desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a 

través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals. Aquests objectius són: 

 

1. Eradicació de la pobresa: acabar amb la pobresa en totes les seves formes a 

tot arreu. 

2. Lluita contra la fam: acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat 

alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. 

3. Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les 

edats. 

4. Educació de qualitat: garantir una educació inclusiva per a tots i promoure 

oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives. 

5. Igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment 

de dones adultes i joves. 

6. Aigua potable i sanejament: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de 

l’aigua i de les condicions de sanejament. 

7. Energies renovables: garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia 

assequibles, fiables, sostenibles i renovables. 

8. Ocupació digna i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic 

sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball 

digne per a totes les persones. 

9. Innovació i infraestructures: construir infraestructures resistents, promoure 

una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

10. Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre i dins dels països. 



11. Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que 

siguin inclusius, segurs i resistents. 

12. Consum responsable: garantir un consum i patrons de producció sostenibles. 

13. Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els 

seus efectes. 

14. Flora i fauna aquàtiques: conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, 

mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible. 

15. Flora i fauna terrestres: protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels 

ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la 

desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de 

la biodiversitat. 

16. Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un 

desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la 

justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els 

nivells.  

17. Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i 

revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible. 

 

Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al 

compliment de l’objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Propostes 

 

Les propostes tindran l’abast del poble, cercant el màxim impacte en el conjunt del 

territori municipal. Aquesta edició de Pressupostos Participatius que es s’iniciarà el 

19/11/2021 i es votarà el 12/02/2022 atorga a la població de Móra la Nova la 

possibilitat de decidir a què es destinaran 35.000 € del pressupost municipal 

d’inversions de l’any 2022. 

 

3.1  Quins tipus de propostes es poden presentar? 

 

Cal posar especial èmfasi i aclarir que el fet que una mateixa proposta sigui 

presentada per més d’una persona no aporta cap valor addicional. El que és 

important és que la proposta sigui ben formulada, que compleixi els criteris 

d’acceptació, que se’n faci difusió i, després, que la ciutadania la voti. 

Els criteris que han de complir les propostes que formula la ciutadania per que 

siguin considerades vàlides són: 

 

• Que siguin legals i  puguin complir la normativa vigent. 

• Que siguin inversions relacionades amb l’espai públic o equipament 

municipal i que puguin entrar dins dels disset objectius de 

desenvolupament sostenible. 

 

Exemple de proposta que SÍ és una inversió: 

 

� Extinció de les barreres arquitectòniques. 

� Millora de l’enllumenat d’un carrer. 

� Ampliació i millora del passeig fluvial. 

 

Exemple de proposta que NO és una inversió: 

 

� Prohibició d’aparcament en un carrer. 

� Realització d’una festa. 

� Creació de noves subvencions. 

� Servei d’escombraries gratuït. 



 

• Que siguin viables tècnicament. 

• Que no tingui un cost superior als límits dels pressupostos participatius. 

• Que no suposi un elevat cost de manteniment un cop realitzades. 

• Que no suposi nova contractació de personal per part de l’Ajuntament. 

• Que no suposi accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers 

anys per part de l’Ajuntament ni a les ja previstes en els pressupostos 

municipals. 

• No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al 

pressupost municipal o que facin referència a subvencions que 

s’atorguen. 

• Que siguin propostes concretes, ben argumentades i que donin resposta 

a una necessitat del poble. 

• Que promoguin l’interès general. 

• Que es presentin en els terminis i la forma establerta. 

 

3.2 Realització de les propostes  

 

• Té dret a presentar propostes qualsevol persona física major de 16 anys 

(setze inclosos) i empadronada a Móra la Nova 

• Les propostes seran presentades en un fitxa formulari que haurà de 

contenir obligatòriament els següents apartats: 

� Nom i cognoms de la persona que fa la proposta. 

� Adreça de correu electrònic. 

� Títol de la proposta. 

� En quin dels 17 objectius de l’ODS s’ubica la proposta. 

� Descripció de la proposta. 

• Al formulari és necessari fer constar amb claredat les dades de contacte 

que es sol·liciten, per tal de poder contactar i clarificar possibles dubtes. 

• Les fitxes formulari es podran presentar presencialment a l’Oficina 

d’atenció al ciutadà (OAC) en les dates establertes o bé a través del 

correu electrònic participa@moralanova.cat . En el cas de necessitar 



ajuda, la persona interessada podrà trucar al telèfon 977 40 03 47 de 

dilluns a divendres en horari de 10:30h a 14:00h.  

 

3.3 Validació de les propostes 

Una vegada realitzades les propostes, la comissió d’avaluació, formada per 

treballadors i regidors de l’Ajuntament relacionades amb el projecte i amb les 

diferents temàtiques de les propostes i l’equip de govern realitzarà una primera 

classificació de les propostes recollides, identificant les repetides, resolent 

dubtes, fent agrupació per àmbits i identificant les no vàlides. 

Si hi ha propostes vàlides que siguin, a criteri tècnic, significativament 

semblants, be sigui per que facin referència a la mateixa matèria en el mateix 

àmbit, be sigui per que, tractant diferents matèries, afectin a un mateix àmbit, 

es podran agrupar en una de sola si es considera que la seva execució conjunta 

aporta sinèrgies i resulta en una actuació coherent, sempre i quan la suma del 

cost de les actuacions a agrupar no superi els límits econòmics, i així s’indicarà 

en el resultat de la valoració. 

3.4 Votació de les propostes  

 

• Té dret a votar totes aquelles persones que tinguin 16 anys o més i 

estiguin empadronades a Móra la Nova. 

• Per votar caldrà que l’elector s’identifiqui. Per fer-ho pot presentar tant 

el DNI com el passaport o el permís de conduir, sempre que en aquests 

documents hi hagi la fotografia del titular. Sigui qui sigui el document 

utilitzat, ha de ser original: no s’admeten fotocòpies. En canvi, no hi fa 

res que el document hagi caducat si permet la identificació de l’elector. 

• Cada persona amb dret a participar podrà votar una única vegada, 

escollint un màxim de tres propostes (escollint-ne més de tres serà 

considerat vot nul). El vot és secret i només es pot exercir una sola 

vegada. 



4. Estructura del procés 

 

4.1  Fase 0: 

 

Es farà difusió de l’inici dels pressupostos participatius mitjançant els canals 

municipals, incloent les xarxes socials i també els mitjans locals.  

Es publicarà al web municipal tota la informació relativa als pressupostos 

participatius incloent la guia, el calendari, les fases, etc. 

 

4.2  Fase 1:  

 

És quan qualsevol persona física major de 16 anys (setze inclosos) i 

empadronada a Móra la Nova pot presentar les propostes a l’Ajuntament.  

És podrà fer des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé telemàticament. 

 

4.3  Fase 2: 

 

La comissió d’avaluació farà la validació de les propostes en base als suports i 

la valoració tècnica i política. 

 

4.4 Fase 3 

 

Una vegada valorades, les propostes que resultin vàlides en base a 

l’acompliment dels criteris i a la viabilitat tècnica i econòmica: 

• Es publicarà la totalitat dels resultats de la validació tècnica i 

econòmica. 

• Es realitzarà l’exposició pública de les propostes finals, divulgant-les a 

través dels mitjans disponibles a nivell municipal, per tal que la 

ciutadania en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment. 

 

 

 

 



4.5 Fase 4: 

 

Votació ciutadana de les propostes finals. 

Tenen dret a vot totes les persones que tinguin 16 anys o més i estiguin 

empadronades a Móra la Nova. 

Només es podrà vota una única vegada, escollint un màxim de tres propostes. 

 

4.6 Fase 5: 

 

Una vegada finalitzat el període de votació, es farà el recompte de vots i se 

seleccionaran les propostes en base al nombre de vots vàlids obtinguts i als 

límits pressupostaris establerts. 

 

4.7 Fase 6: 

 

Per tancar el procés, també es facilitarà que totes les persones participants, en 

un o altre moment del mateix, puguin valorar com s’ha desenvolupat i aportar 

millores per a properes edicions. 

La comissió d’avaluació elaborarà un informe d’avaluació del procés. 

 

4.8 Fase 8: 

 

L’Ajuntament realitzarà totes les actuacions necessàries per executar les 

propostes seleccionades.  

 

  



5. Calendari 

 

La presentació de les propostes es podrà efectuar des del dia 19 de novembre del 

2021 i fins el dia 19 de desembre del 2021. 

 

Seguidament és farà l’avaluació i la selecció de les propostes degudament presentades 

a la Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé per via telemàtica, durant el període comprés 

entre els dies 20 de desembre de 2021 i 17 de gener de 2022. 

 

Un cop avaluades i seleccionades les propostes, i per poder concloure tot aquest 

procés, es duran a terme les votacions de la ciutadania el dia 12 de febrer de 2022.  

 

 

 

 

 


